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Scandinavia
BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA 



Konik z regionu Dalarna jest jednym z najbardziej 

rozpoznawalnych na świecie symboli Szwecji. Drewniana postać 

konia w ludowej tradycji Skandynawii jest postacią odstraszającą 

złe demony. Do rzeźbienia wykorzystywane są 

wyselekcjonowane, najlepszej jakości sosny. 
Konik Dalarna jest wiodącym symbolem blachodachówki 

modułowej Scandinavia produkowanej przez firmę Bratex Dachy. 

Produkty firmy Bratex Dachy zawsze mają swój niepowtarzalny 

charakter stylistyczny. Blachodachówka modułowa Scandinavia 

serwuje klasykę blachodachówki w towarzystwie najnowszych 

osiągnięć z zakresu tematyki modułowej z ujęciem pełnej 

indywidualności, bez kopiowania rozwiązań rynkowych.
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CYNK 350 
2

g/m

Oryginalna 
szwedzka blacha SSAB

CERAMIC MATT 350
lakier zastrzeżony 
tylko dla firmy Bratex Dachy

GWARANCJA
bezterminowa

Produkt w 100%
modułowy
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ROOFING SYSTEMS

To jest prawdziwa Scandinavia
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szerokość efektywnego krycia 1145 mm

szerokość całkowita 1200 mm

22829

Blachodachówka modułowa to nie tylko trend, to także 

styl, swoisty standard, to Scandinavia. Zaufanie do 

skandynawskich rozwiązań, tam gdzie narodziła się 

koncepcja blach dachówkowych. Blachodachówka 

modułowa Scandinavia wprowadza użytkownika na 

platformę wyznaczającą nowe standardy rozwiązań 

technicznych, trwałości i jakości.

Scandinavia jest produktem w 100% modułowym 

wyposażonym w specjalne cechy techniczne, estetyczne 

i funkcjonalne pozwalające łączyć arkusze jak elementy 

układanki - system modułowy. Łączenia arkuszy są 

niezauważalne, pasują do siebie idealnie, brak 

nawarstwiania nawet przy czterech blachach (narożach). 

Montaż na dachu to czysta przyjemność z finalnego 

efektu. Pełna estetyka, indywidualność techniczna 

produktu i niepowtarzalny charakter kompleksowo 

dopinają inwestycję.

Blachodachówka modułowa Scandinavia posiada autorskie 

rozwiązania spółki Bratex Dachy wpływające na łatwość 

instalacji oraz maksymalną trwałość produktu. 

Zastrzeżony wzór przemysłowy w Polsce i w Europie, 

zgłoszenia i rozwiązania patentowe - to praca wielu ludzi 

kilku ostatnich lat, której efekty możecie Państwo 

podziwiać posiadając wyjątkową i niepowtarzalną 

blachodachówkę modułową Scandinavia.

Scandinavia
BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA 

PARAMETRY PRODUKTU

Grubość blachy    0,5 mm

Długość modułu    350 mm

Szerokość całkowita  1200 mm

Szerokość krycia   1145 mm

Długość całkowita  710 mm

Długość krycia   700 mm
2Powierzchnia krycia  0,8 m

Wysokość profilu   29 mm

Wysokość przetłoczenia  35 mm 

   (czołowe 

   anty-kapilarne 33 mm)

Min. spadek dachu  12° 
2Ilość na palecie    245 sztuk / 196 m

Waga arkusza   3,7 kg

Masa netto (arkusze)  906 kg

Masa brutto (z paletą)  926 kg
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ROOFING SYSTEMS

Zagłębione punkty montażowe 

to naoczna instrukcja, 

w którym miejscu dekarz 

powinien zastosować wkręty 

oraz unikalna cecha 

zapobiegająca ryzyku 

porysowania powierzchni 

arkusza wiertłem śruby. 

Zagłębione punkty montażowe 

nie są fabrycznymi otworami 

dzięki czemu nie stwarzają 

ryzyka przecieku po 

zastosowaniu niewłaściwego 

wkrętu lub jego pominięciu.

Doczołowa metoda łączenia 

arkuszy sprzyja ukryciu nakrętek 

wkrętów czyniąc linię dachową 

spójną i bez zakłóceń. Łączenie 

doczołowe realizowanie jest 

poprzez zagłębione punkty 

montażowe w miejscach 

specjalnie do tego celu 

dobranych zarówno pod kątem 

instalacji jaki i tam, gdzie nie 

istnieje koryto spływu wody. 

Wyklucza to ryzyko 

nieszczelności.

Arkusze produkowane są z innowacyjnym zakończeniem przedniego 

przetłoczenia, które zapewnia niezbędną przy produktach modułowych: 

przestrzeń wentylacyjną zakładów poprzecznych, niezaleganie wody 

deszczowej, ucinanie spływu wody.

Przednie przetłoczenie arkusza zaprojektowano o 2 mm krótsze niż pozostałe, 

lekko odchylone i z tak zwaną krawędzią wykraplającą, która skutecznie 

przerywa bieg wody. Odchylenie przetłoczenia o kilka stopni 

w kierunku spadu gwarantuje wentylację zakładów poprzecznych, 

niezaleganie wody poopadowej oraz możliwość odpływu wody nagromadzonej 

na spodniej stronie arkusza podczas nieustannego procesu kondensacji pary 

wodnej. Stwarza to najbardziej optymalne warunki do utrzymania kondycji 

blachy przez cały okres eksploatacji.

Scandinavia
BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA Jeden arkusz – szereg zalet
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Scandinavia
BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA Unikalna metoda montażuKieszeń kompensacyjna

dwusegmentowa Blachodachówkę modułową Scandinavia układa się 

w najbardziej efektywny sposób - kolumnami.
Należy pamiętać o tym aby arkusze po lewej stronie 

zawsze nakrywały arkusze po prawej stronie. Układanie 

arkuszy może także następować w porządku dobranym 

przez dekarza (np. z uwagi na kształt połaci) ale 

najważniejsze jest zachowanie kolejności podkładania 

arkuszy (kolejność warstw).

Rozwiązanie kieszeni kompensacyjnej dwusegmentowej, 

to opatentowane specjalne wytłoczenie na lewej fali 

blachy i jej przesunięcie względem pozostałych. Kieszeń 

kompensacyjna ma kilka funkcji: ukrywa spodni arkusz 

czyniąc pokrycie idealnie pasującym (estetycznym), 

utrzymuje arkusze równolegle do okapu przez całą jego 

długość i równolegle do każdego kolejnego arkusza 

powyżej.

333 333333

444 444444

111 111111

222 222222



ROOFING SYSTEMS

Scandinavia
BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA Unikalna metoda montażuKieszeń kompensacyjna

dwusegmentowa Blachodachówkę modułową Scandinavia układa się 

w najbardziej efektywny sposób - kolumnami.
Należy pamiętać o tym aby arkusze po lewej stronie 

zawsze nakrywały arkusze po prawej stronie. Układanie 

arkuszy może także następować w porządku dobranym 

przez dekarza (np. z uwagi na kształt połaci) ale 

najważniejsze jest zachowanie kolejności podkładania 

arkuszy (kolejność warstw).

Rozwiązanie kieszeni kompensacyjnej dwusegmentowej, 

to opatentowane specjalne wytłoczenie na lewej fali 

blachy i jej przesunięcie względem pozostałych. Kieszeń 

kompensacyjna ma kilka funkcji: ukrywa spodni arkusz 

czyniąc pokrycie idealnie pasującym (estetycznym), 

utrzymuje arkusze równolegle do okapu przez całą jego 

długość i równolegle do każdego kolejnego arkusza 

powyżej.

333 333333

444 444444

111 111111

222 222222



Blachodachówka modułowa Scandinavia wytwarzana jest 

z oryginalnej szwedzkiej blachy SSAB GREENCOAT®. 

Zupełnie nowy rodzaj materiału dostarcza niespotykaną 

dotychczas odporność na zewnętrzne warunki 

środowiskowe.

Zaaplikowana powietrznymi nożami ponadnormatywna 
2masa cynku 350 g/m  nie tylko zabezpiecza wszelkie cięte 

podczas procesu produkcyjnego krawędzie lecz także całą 

obustronną powierzchnię wyrobu.

2Protekcja cynkiem o masie 350 g/m , to aż 27% więcej 

ochrony dla całego produktu niż powszechnie stosowane 

rozwiązania dachowe.

Blachodachówka modułowa Scandinavia jest jedynym 

europejskim produktem, dla którego opracowano zupełnie 

nową powłoką lakierniczą CERAMIC MATT 350.

Efektownie wyglądająca matowa powierzchnia została 

opracowana wspólnie w kooperacji przez firmę Bratex 

Dachy oraz szwedzką hutę SSAB.

Receptura chemiczna lakieru CERAMIC MATT 350 idealnie 

łączy się z nadzwyczajnej grubości powłoką cynku 

zachowując łatwość formowania materiału, obróbkę 

i ponadczasową estetykę.

Gwarancja koloru: 15 lat
Gwarancja funkcjonalna: wieczysta, bez ograniczeń czasowych

Materiał    oryginalna szwedzka blacha stalowa SSAB GREENCOAT®

Gatunek stali   SUB280GD+Z

Grubość    0,50 mm
2Protekcja    czysty cynk 350 g/m

Grunt strony wierzchniej i spodniej warstwa pasywacja, warstwa podkładowa

Lakier strony wierzchniej  CERAMIC MATT 350 o grubości 30µm

Lakier strony spodniej  zabezpieczający epoksydowy

Powtarzalność koloru  gwarantowana w pełnym zakresie

Kolorystyka   015 czarny, 384 brązowy, 387 ciemnobrązowy,

    455 grafitowy, 742 ceglasty, 757 czerwony
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ROOFING SYSTEMS

Scandinavia
BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA Państwa kolor?
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Zalety

ROOFING SYSTEMS

Funkcjonalność produktu 
gwarantowana bez ograniczeń 
czasowych i 15 lat pewności 
zachowania koloru. Dach 
zawsze pozostaje piękny.

Nasz produkt cechuje 
zastrzeżony i autorski wzór 
przemysłowy, oferując tym 
samym rzadko spotykaną 
wyraźną linię wzornictwa 
blach dachowych.

Przednie przetłoczenie arkusza 
zaprojektowano o 2 mm krótsze 
niż pozostałe z krawędzią lekko 
odchyloną na zewnątrz 
i przestrzenią wentylacyjną 
pomiędzy arkuszami. Stwarza to 
najbardziej optymalne warunki do 
utrzymania kondycji blachy przez 
cały okres eksploatacji.

PONADCZASOWA
GWARANCJA

NIEPOWTARZALNE
WZORNICTWO

PRZETŁOCZENIE 
ANTY-KAPILARNE

Wystarczą już tylko dwie 
osoby aby zainstalować 
wszystkie panele na dachu! 
Arkusz można przenosić 
zaledwie jedną ręką i waży 
około 3,7 kg. Szybka 
i prosta instalacja dzięki 
rozwiązaniom patentowym.

Dodatkowe okna dachowe? 
Nie ma problemu. Wystarczy 
odkręcić kilka arkuszy 
blachodachówki modułowej 
i zainstalować okna. Nie trzeba 
już demontować arkuszy po 
całej długości połaci.

Blachodachówka modułowa 
Scandinavia pakowana jest 
na plecie typu EURO. Można 
ją łatwo załadować na 
mniejszy samochód 
dostawczy, a brakujące 
arkusze dostarczyć nawet 
samochodem osobowym.

ŁATWY I SZYBKI
MONTAŻ

MONTAŻ DODATKOWYCH 
OKIEN 

ŁATWY 
TRANSPORT

BRAK WIDOCZNYCH 
POŁĄCZEŃ

Każdy produkt wymaga 
konserwacji. Blachodachówka 
modułowa jest naturalnie 
zmywana przez deszcz 
i suszona przez wiatr. 
Nie wymaga trudnych 
i kosztownych zabiegów 
utrzymaniowych.

PROSTA 
KONSERWACJA

Fabrycznie przygotowane 
zagłębione punkty montażowe 
intuicyjnie wskazują miejsca 
pod wkręty oraz likwidują 
ryzyko porysowania blachy 
przez ostrą końcówkę wiertła.

INSTRUKCJA INSTALACJI 
WSKAZANA NA ARKUSZU

GWARANCJA

Scandinavia posiada 
opatentowaną kieszeń 
kompensacyjną 
dwusegmentową powodującą 
„ukrywanie się” powierzchni 
blachy nakrywanej. 
Połączenia czterech blach są 
zupełnie niewidoczne 
i wszystkie arkusze ułożone 
są prostopadle do okapu.
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najbardziej optymalne warunki do 
utrzymania kondycji blachy przez 
cały okres eksploatacji.

PONADCZASOWA
GWARANCJA

NIEPOWTARZALNE
WZORNICTWO

PRZETŁOCZENIE 
ANTY-KAPILARNE

Wystarczą już tylko dwie 
osoby aby zainstalować 
wszystkie panele na dachu! 
Arkusz można przenosić 
zaledwie jedną ręką i waży 
około 3,7 kg. Szybka 
i prosta instalacja dzięki 
rozwiązaniom patentowym.

Dodatkowe okna dachowe? 
Nie ma problemu. Wystarczy 
odkręcić kilka arkuszy 
blachodachówki modułowej 
i zainstalować okna. Nie trzeba 
już demontować arkuszy po 
całej długości połaci.

Blachodachówka modułowa 
Scandinavia pakowana jest 
na plecie typu EURO. Można 
ją łatwo załadować na 
mniejszy samochód 
dostawczy, a brakujące 
arkusze dostarczyć nawet 
samochodem osobowym.

ŁATWY I SZYBKI
MONTAŻ

MONTAŻ DODATKOWYCH 
OKIEN 

ŁATWY 
TRANSPORT

BRAK WIDOCZNYCH 
POŁĄCZEŃ

Każdy produkt wymaga 
konserwacji. Blachodachówka 
modułowa jest naturalnie 
zmywana przez deszcz 
i suszona przez wiatr. 
Nie wymaga trudnych 
i kosztownych zabiegów 
utrzymaniowych.

PROSTA 
KONSERWACJA

Fabrycznie przygotowane 
zagłębione punkty montażowe 
intuicyjnie wskazują miejsca 
pod wkręty oraz likwidują 
ryzyko porysowania blachy 
przez ostrą końcówkę wiertła.

INSTRUKCJA INSTALACJI 
WSKAZANA NA ARKUSZU

GWARANCJA

Scandinavia posiada 
opatentowaną kieszeń 
kompensacyjną 
dwusegmentową powodującą 
„ukrywanie się” powierzchni 
blachy nakrywanej. 
Połączenia czterech blach są 
zupełnie niewidoczne 
i wszystkie arkusze ułożone 
są prostopadle do okapu.
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